Directie
We zijn nu 7 weken aan het werk en volgende week vrijdag begint de herfstvakantie al, wat is deze
eerste periode snel gegaan.
Wat een leuke opening van de Kinderboekenweek, er zwerft door de school een cadeautje en
meester Ad hoopt dat hij dit weer een keer terug krijgt ….. we zijn benieuwd.
We zijn blij dat we een nieuwe TSO coördinator hebben gevonden, ze stelt zichzelf even voor.
Opening kinderboekenweek
Alle kinderen waren in de aula voor de opening. Het schoollied
(Spiegellied) werd gezongen en meester Peter en meester Ad
opende de happening. We zagen dat er veel boeken zijn over
opa’s en oma’s. Daarna zongen de kinderen met zijn allen het
lied van de Kinderboekenweek terwijl een clubje kinderen
optraden. Later werd er in de klas het lied nog eens samen met
het dansje uitgevoerd. Het was een leuke start! Op facebook
kunt u nog een impressie zien van ouders die aanwezig waren.
Zwerfboek
Heeft u ook al zo’n zwerfboek thuis gekregen? Wist u dat elke dag een kwartiertje
lezen met uw kind zorgt voor een grotere woordenschat en een beter begrip voor
lezen? Wij gaan er dan uiteraard vanuit dat u ook na de kinderboekenweek met de
kinderen lekker blijft lezen. Leeskilometers noemen we dat!
Tussenschoolse opvang
Beste Ouder(s) en/of verzorger(s),
Mijn naam is Kim van der Maat-Kaspers en ik zal per 1/11 de nieuwe overblijfcoördinator op de
Batenstein zijn, laat ik mijzelf hier onder even voorstellen aan u. Ik ben 36 jaar oud, getrouwd met
William en heb 2 prachtige jongens, Jeremy-Dean van 9 jaar en Djessey-Joe van 4
jaar. Vaak ben ik te vinden bij Alphen Sports, waar ik fanatiek mee doe aan Thai
Boksen. Na iets meer dan 10 jaar bij een administratiekantoor te hebben gewerkt
die in het onderwijs is gespecialiseerd, was ik toe aan een andere uitdaging. Ik ben
al aan de slag als TSO coördinator op De Windroos wat ik erg leuk vind om te doen,
het omgaan met de kinderen, de glimlach op hun gezicht als ze terug gaan naar de
klas, dat is het mooiste wat er is. Toen de kans kwam om ook voor de Batenstein
het coördinatorschap te gaan doen, heb ik deze met beide handen aangepakt. Ik
heb ontzettend veel zin om deze functie te gaan vervullen, mocht u vragen hebben, behoefte aan
een gesprek of andere zaken, dan kunt u mij altijd persoonlijk benaderen.
Groetjes,
Kim van der Maat-Kaspers
Dag van de leraar
Afgelopen woensdag was het dag van de leraar. Alle collega’s willen de ouders
en verzorgers hartelijk bedanken voor de leuke verrassing! Het team voelde zich
echt in het zonnetje gezet, hartelijk dank daarvoor. De leerkrachten werden
door het bestuur ook nog lekker verwend met een gebakje, dus het was
inderdaad wel een beetje een bijzondere dag!

Kamp groep 8
Groep 8 is deze week naar Putten geweest om daar vier dagen allerlei
activiteiten met elkaar te ondernemen. Bosspelen, bonte-avond en het
zwembad zijn onder andere activiteiten die zij hebben gedaan. De
kinderen hebben een hoop lol gehad, weinig slaap (!) en hebben elkaar nog
beter leren kennen!

Reminder naschoolse activiteiten
Zoals elk jaar bieden wij na schooltijd de mogelijkheid om gezellig met elkaar een activiteit te
ondernemen. Ook dit jaar kun je jezelf opgeven voor één of meerdere activiteiten. Er kan gekozen
worden uit dammen en/of schaken.
Tussenschoolse opvang
Op de komende twee vrijdagen is er voor groep 5 t/m 8 nog de mogelijkheid om tosti‘s te laten
maken, daarna zullen we alleen nog voor vakanties tosti’ s bakken. Op vrijdag blijven er
tegenwoordig zoveel kinderen over, dat het voor ons lastig is om de kinderen genoeg aandacht te
geven en tegelijkertijd tosti’s te bakken. We gaan er vanuit dat u hiervoor begrip heeft.
Vervanging leerkrachten bij afwezigheid
Vanwege de nieuwe wet “Werk en Zekerheid” is er sinds dit schooljaar een vervangingspool (RTC)
opgezet door een aantal besturen in Alphen aan den Rijn, waar vanuit wij als school invallers
moeten inzetten in geval van ziekte of afwezigheid van een van onze medewerkers. Wij kunnen
geen gebruik meer maken van de inzet van ons eigen personeel, maar alleen van leerkrachten die
in het “kernteam” of “flexteam” zitten. In het flexteam zitten wel enkelen van ons vast personeel,
maar vanwege de flexwet mogen zij maar 3 keer invallen voor ons eigen bestuur.
Als wij als school een invaller nodig hebben, geven wij aan voor welke groep het is, of er een gym
aantekening nodig is en voor hoeveel dagen de afwezigheid zal zijn. RTC gaat dan kijken wie er
beschikbaar is. Soms is het niet mogelijk om een invaller in te zetten voor meerdere dagen, de
school krijgt toegewezen wie er op dat moment beschikbaar is (met of zonder gym aantekening).
Wij kunnen wel onze voorkeur voor invallers aangegeven, zodat we invallers krijgen die onze school
en kinderen al (beginnen te) kennen. Wij leggen u dit uit om inzicht te geven in de situatie
waarmee wij om moeten gaan en dat het daardoor soms niet mogelijk is om een en dezelfde
invaller voor een groep te krijgen. Indien mogelijk schuiven wij wel intern met personeel, zodat de
groep een bekend gezicht krijgt.
Ouderkamer programma
De ouderkamer is open van maandag t/m vrijdagmorgen voor een kopje koffie
en/of thee. U kunt zelf inschenken waar u behoefte aan heeft en met andere
ouders van gedachten wisselen. Op vrijdagochtend is altijd een aantal leden van
de AC aanwezig om koffie of thee mee te drinken. Lijkt het u gezellig om hier
eens bij aan te schuiven en zo nu en dan de AC mee te helpen, dan bent u van
harte welkom.
Website nieuws
Op onze website zullen met de herfstvakantie weer allerlei leuke stukjes te
lezen zijn over de groep van uw zoon of dochter, maar wist u dat op het
infoscherm ook regelmatig nieuwe foto’s rouleren? Heeft u nog een idee
voor het infoscherm? Geef dit dan door aan de locatieleider. Indien u
facebook-vrienden bent van de Stromen, kunt u makkelijk foto’s en
berichtjes delen met ons. De beheerder zal de foto of het bericht dan op
onze facebookpagina zetten.

Kind op maandag
Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4
Week 42/43: 17 t/m 28 oktober 2016
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Belangrijke data:
12 oktober
17-21 oktober
28 oktober

Info avond VO groep 8
Herfstvakantie
NB 5 komt uit
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